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  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES 

PROCESSO SELETIVO– EDITAL 002/2020 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

  Este caderno de questões está constituído de 25 questões: 
  Língua Portuguesa: 05  Matemática : 05 Informática : 05 Especificas da Assistência Social: 10 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

 
Destaque aqui 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 
ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

   
1)Leia o poema de João Cabral de Melo Neto. 
 
"...E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida; 
mesmo quando é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a de há pouco, franzina; 
mesmo quando é a explosão 
de uma vida severina." 
 
(Morte e Vida Severina) 
 
O poeta usa um recurso de expressividade em “a 
fábrica e se fabrica”, um substantivo e um verbo com 
o mesmo radical. Assinale a opção que apresenta esse 
mesmo recurso. 
a) Temos o mesmo recurso em “fio” e “desfiar”. 
b) Temos o mesmo recurso em “espetáculo” e “vida”. 
c) Temos o mesmo recurso em “ocorrida” e “explodida”. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
2) Marque a alternativa que apresenta a formação de 
plural dos substantivos, corretamente. 
a) os guardas-noturno, nas segundas-feira, banana-pratas  
b) os sem-terra, cinco beija-flores, dois padres-nossos os 
abaixo-assinados. 
c) os sem-terras, os guardas-noturno, os bates-papos  
d) Nenhuma das alternativas 
 
 
3)Assinale a alternativa em que a forma verbal está 
flexionada, no pretérito mais-que-perfeito. 
a) Eu poderia convidá-la para dançar?  
b) Quando recebi o convite de João, Maria já me 
convidava para o baile. 
c) Na minha infância brincávamos o dia todo. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
4) Assinale a alternativa em que todos os verbos são 
irregulares e anômalos. 
a) expressar, pegar, dar, caber, obter, vir. 
b) falir, comedir-se, precaver-se, dar, incendiar. 
c) foragir-se, passear, acender, falir, incendiar. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
 
5) Leia: “Minha esperança é que um dia descubram...”, 
a oração sublinhada é:  
a) oração subordinada substantiva apositiva. 
b) oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
 
 
MATEMÁTICA 

 
6)O valor de (x - 12)² é:  

a) 𝑥1 = 𝑥2 = 12 

b) 𝑥1 =  0 𝑒 𝑥2 = 12 
c) 𝑥1 = 𝑥2 = 0 
d) Nenhuma das alternativas 
 
7) O zero da função f(x) = x + 10 é:  
a) -10 
b) 10 
c) 0 
d) Nenhuma das alternativas 
 
8) Júlia emagreceu 1/10 e, logo depois, engordou 1/5. 
Ela emagreceu e engordou, respectivamente:  
a) 20% e 10% 
b) 10% e 5% 
c) 10% e 20% 
d) Nenhuma das alternativas 
 
9) Uma piscina possui 20 metros por 5 metros sem 
contar a profundidade. A sua área é, em metros 
quadrados, de:  
a) 100 m² 
b) 100 m³ 
c) 200 m² 
d) Nenhuma das alternativas 
 
10)Uma empresa fez uma pesquisa sobre a idade de  
seus funcionários, foram entrevistadas 8 pessoas de 
22, 28, 30, 34, 36, 40, 43 e 47. A média é de:  
a) 290 
b) 280 
c) 300  
d) Nenhuma das alternativas 
 
INFORMÁTICA 

 
11) Estando em uma pasta qualquer do Windows 
Explorer. Qual a função correta do atalho Ctrl + A? 
a) Selecionar tudo. 
b) Abrir um item. 
c) Copiar um item. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
12) Analise a imagem a seguir, retirada do Microsoft 
Word: 
 

      
 
Qual o nome do grupo ao qual pertencem esses 
ícones, localizados, na guia página inicial?   
a) Fonte. 
b) Editando. 
c) Área de transferência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13)Tendo como base o MS Word 2010 ou superior. 
Tendo selecionada uma frase qualquer e em seguida 

clicando no ícone  que ação será executada? 
a) Apagar toda frase. 
b) Limpar toda formatação. 
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c) Colorir a frase selecionada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Analise a imagem a seguir, retirada do MS Excel: 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qual resultado irá retornar a fórmula SOMASE? 
a) 163. 
b) 43. 
c) 178. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Tendo como base o MS Excel 2010 ou superior. O 
que retorna à função MED? 
a) Retorna a mediana de um conjunto de valores. 
b) Retorna a média de um conjunto de valores. 
c) Retorna o maior número de um conjunto de valores. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
ESPECIFICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
16) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social , Complemente o Art. 20.  O benefício de 
prestação continuada é a garantia ____________nem 
de tê-la provida por sua família.   
a) do valor referente ao comprometimento do orçamento à 
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais com gastos com tratamentos de 
saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e 
medicamentos  
b) de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência 
e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção 
c) as atividades continuadas que visem à melhoria de vida 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17) Com base na Coletânea da Legislação Básica do 
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Decreto 
nº 5.209 de 17 de setembro de 2004, Art. 4º Os 
objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em 
relação aos seus beneficiários, sem prejuízo de outros 
que venham a ser fixados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são: 
Analise as afirmativas abaixo sobre o artigo citado 
acima: 
 I – promover o acesso à rede de serviços públicos, 
em especial, de saúde, educação e assistência social. 
 II – combater a fome e promover a segurança 
alimentar e nutricional. 
 III – estimular a emancipação sustentada das famílias 
que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. 

IV- acompanhar e fiscalizar a execução do Programa 
Bolsa Família. 
V – combater a pobreza. 
VI - promover a intersetorialidade, a 
complementaridade e a sinergia das ações sociais do 
Poder Público. 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas 
CORRETAS. 
a)I,II, III, IV e V. 
b) II, III, IV, V e VI. 
c)I, II, III,V e VI. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
18)Conforme a Coletânea da Legislação Básica do 
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. Decreto 
nº 7.788, de 15 de agosto de 2012 , Complete a lacuna 
a seguir: O ____________________ tem como objetivo 
proporcionar recursos para cofinanciar gestão, 
serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social. 
a) Fundo Nacional de Assistência Social 
b) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome 
c) Agente Operador do Programa Bolsa Família 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19)Com base na Política Nacional de Assistência 
Social analise os contextos abaixo sobre  a 
organização da Assistência Social e algumas  
diretrizes: 
[1] Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. Divulgação ampla dos 
benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. [2] 
Primazia da responsabilidade do Estado na condução 
da Política de Assistência Social em cada esfera de 
governo. Centralidade na família para concepção e 
implementação dos benefícios, serviços, programas e 
projetos. 
a)Os dois contextos apresentam diretrizes. 
b)Apenas o primeiro contexto apresenta diretrizes. 
c)Apenas o segundo contexto apresenta diretrizes. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) O Plano Individual de Atendimento PIA é um 
instrumento que norteia as ações a serem realizadas 
para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar 
e comunitária e a autonomia de crianças e 
adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob 
proteção de serviços de acolhimento. Sobre alguns 
princípios norteadores na elaboração do PIA assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) Na elaboração e desenvolvimento do PIA, deve-se 
assegurar a escuta e o olhar individualizado para a criança 
e o adolescente, a fim de conhecer suas expectativas, 
desejos, medos e opiniões. 
b) Todo o processo de elaboração e desenvolvimento do 
PIA deve buscar a garantia dos direitos da criança e do 
adolescente afastadas do convívio familiar, com destaque 
para o direito à convivência familiar e comunitária e a 
proteção a seu desenvolvimento integral. 
c) A elaboração do PIA e o desenvolvimento de suas 
ações e estratégias deve considerar, necessariamente, a 
questão do tempo para a criança e o adolescente. 
d)Nenhuma das alternativas. 



5 

 

 
21)A respeito da  Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais  , analise a descrição a seguir: 
Serviço realizado em grupos, organizado a partir de 
percursos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
risco social. A descrição refere-se a: 
a) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. 
b) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 
c) Serviço de proteção e atendimento especializado a 
famílias e indivíduos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22) Mediante a Lei nº 8.662 de 07 de junho de 
1993,   Art. 4º Constituem competências do Assistente 
Social: Marque verdadeiro (V) e falso (F)  sobre o 
artigo citado acima: 
(   ) orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa 
de seus direitos. 
 (   ) planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais. 
(   ) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social. 
(   ) encaminhar providências, e prestar orientação 
social a indivíduos, grupos e à população. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)V, V, V,F. 
b)V, V,F, V. 
c) V, F, F, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) De acordo com o  Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Art. 19.  É direito da criança e do 
adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 
Assinale a alternativa referente ao artigo citado acima: 
a) A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se prolongará 
por mais de 24 (vinte e quatro meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
b) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em 
relatório elaborado por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação 
em família substituta. 
c)Será garantida a convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de 
acolhimento institucional, pela entidade responsável, 
independentemente de autorização judicial. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) Conforme as  Orientações Técnicas Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, como 
unidade de acesso aos direitos socioassistenciais, o 

Centro de Referência de Assistência Social  CRAS  
efetiva a referência e a contrarreferência do usuário na 
rede socioassistencial do SUAS: A respeito da 
contrarreferência é CORRETO afirmar: 
a) A equipe processa, no âmbito do SUAS, as demandas 
oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social 
detectadas no território, de forma a garantir ao usuário o 
acesso à renda, serviços, programas e projetos, conforme 
a complexidade da demanda. 
b) O acesso pode se dar pela inserção do usuário em 
serviço ofertado no CRAS ou na rede socioassistencial a 
ele referenciada, ou por meio do encaminhamento do 
usuário ao CREAS (municipal, do DF ou regional) ou para 
o responsável pela proteção social especial do município 
(onde não houver CREAS). 
c) É exercida sempre que a equipe do CRAS recebe 
encaminhamento do nível de maior complexidade 
(proteção social especial) e garante a proteção básica, 
inserindo o usuário em serviço, benefício, programa e/ou 
projeto de proteção básica. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25)  De acordo com as Orientações Técnicas sobre o 
PAIF o  Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família (PAIF)  atua de forma preventiva, protetiva e 
proativa, assinale a alternativa da CORRETA a respeito 
da forma proativa: 
a) Significa centrar esforços em intervenções que visam 
amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso 
das famílias e seus membros aos seus direitos. 
b)Tem  por foco intervir nas circunstâncias que originaram 
as situações de vulnerabilidade e risco social, 
possibilitando a criação de instrumentos que permitem 
prever ocorrências futuras, bem como o contínuo 
aperfeiçoamento da ação, de modo a efetivar, o mais 
rápido possível, o acesso das famílias aos seus direitos. 
c) Requer intervenções orientadas a evitar a ocorrência ou 
o agravamento de situações de vulnerabilidade e risco 
social, que impedem o acesso da população aos seus 
direitos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 


